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 شاعر، منتقد و مترجم آمریکایی
 

 محبوبه نورا 
 

های برجسته تاریخ یکی دیگر از شخصیت (،1972-1885) در این شماره ازرا پاند
در تاریخ ترجمه غرب همین ازرا پاند نقش اهمیت در  کنیم.میترجمه غرب را معرفی 

هدف غایی تعریف و »های وی  ترجمهدر وصف او گفته است  استاینربس که جرج 
نوعی »در حق او گفته است که ازرا پاند  آپتر. «ه شعر در قرن بیست را تغییر دادترجم

 .«تاریخ ترجمه انگلیسی بوجود آورد رنسانس مدرن در 
 

 مقدمه. 1
متولد شدد  در   آمریکا یداهوآهایلی ایالت شهر در  1885سال در  میس پاندن لووست ازرا
شاعران مدرنیسدت دیگدر بده حامیدان فاشیسدم      برخی با و  به اروپا سفر کرد 1908سال 
مریکدا  در آو به آمریکا اعزام شدد.   دستگیر به اتهام خیانت 1958در سال پیوست. ایتالیا 

یدد  پدس از تیی  1958سدال   درر رواندی بیمدار اسدت.    ظد اعالم کردند از ناما  زندانی شد
خویش آثار ادبی بسدیاری در   در طول زندگی پربار اش به ایتالیا بازگشت. سالمت روانی

دبی، هنر و موسیقی بده ادار رسدانید و در بده شدهرن رسدانیدن       های شعر، نقد ا زمینه
)الکسداندر،   نقش بسزایی ایفا نمدود نویسندگان ماقبل خویش همچون جویس و الیون 

2000). 
ار ترجمه نقش بسی .است مدرنیسم ثیرگذارتیبزرگ و بسیار  پاند یکی از شاعرانازرا 

یلوانیا، کالج همیلتدون و  های پنس که در دانشگاهاو  .استاو داشته کار در  یمهم و متمایز
از تسدل  داشدت.   و ادبیدان تببیقدی    اییهای رومید زبانبر ، بود خواندهنیویورک درس 

و  اسداانیایی، آلمدانی  ، )یونانی، التین، پروانسی، ایتالیایی، فرانسدوی  زبان اروپایی هشت
ه بدر  عدالو  کرد. ی، ژاپنی و مصر باستان ترجمه میهای اینو نیز از زبان (انگلیسی قدیم

اولدین  کندد.  ترجمه زبانی واحد را مختلف   های زمانی دوره قادر بود متون متعلق به این
پیش ادبیان  گزارشی درباره(، 1910)وح رمانس ر، که از وی منتشر شد یاثر بسیار مهم
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که تقلیدی از اشدعار التدین   ( 1914) لوستراشعر  .استاز قرون وسبی در اروپای التین 
حرکت پاند بدا  این  ثیر گذاشت.تیدر شعر  ایماژیسماش درباب گیری نظریه بر شکلبود 

ارنسدت  هایی که  زبان اینی بر اساس یاداشتاز ( 1915) «این»اشعار  مجموعه ترجمه
ادای دیددن بدده سکسددتوس و ترجمدده  فددراهم آورده بددود اینددی فنلوسدا در مددورد شددعر 

شداعر رومدی اسدت     های عاشقانه رومی که در واقع تقلیدی از مرثیهاز زبان  پروپرتیوس
دن شدعر  وسدر ه عظم ذوق و عالقه شاعری خود را بپاند بخش ا از این پس ادامه یافت.

بدی اسدت از نظدم و نودر و     زبان این اثر آمیخته غریاختصاص داد.  «بندها»بلند و ناتمام 
بده   1930از اواخر دهده  های متعدد به زبان اصلی. قولنقل اشاران و لیف و ترجمه و تی

به  1956پرداخت که در سال  گلچین کالسیک به روایت کنفوسیوسترجمه  پاند بهبعد 
ای در  گذاران مدرنیسم سهم بسیار عمدده عنوان پایههاس الیون ب. تیپاند و . اار رسید

ایفا نمودندد  پاندد بدا الهدام از      ن متحده آمریکایاالویژه شعر بریتانیا و اه تحول ادبیان ب
 .وجود آوردشعر باصول مدرنیسم تغییران مهمی در حوزه شعر و ترجمه 

 

 ازراپاند: مدرنیسم و ترجمه. 2
خصوص در ترجمه شعر یر شگرفی بر ادبیان و ترجمه بهمدرنیسم تیثدر قرن بیستم، 

 مفاهیم مدرنیسم را در هر دو حوزهگذار در این دوره که یکی از افراد تیثیر گذاشت.
آورد،  ترجمه شعر بوجود های شیوهاساسی در  یو تغییر گرفتکار ه و ترجمه ب ادبیان

پیدایش نوعی  رایبالزم  فکریبه عنوان مبانی مدرنیسم ی ها نوآوریپاند از پاند است. 
که تعداد  با این(. 1: 1948)آپتر،  استفاده کردرنسانس مدرن در ترجمه انگلیسی 

 در تاریخ ترجمه انگلیسی برای العاده ثیر فوقتیاما های پاند اشمگیر نیست،  ترجمه
مدرن را باید به جای گذاشته است تا جایی که بسیاری معتقدند ترجمه شعر در دوره 

بورن و آیستنیسن،  )ویس پاندپس از   پاند و دوره از دو دوره تقسیم کرد: دوره قبل
های  و مفاهیم مدرنیسم بودند، از شیوهر فرادی که دنبالهپاند و سایر ا. (271: 2006

برخالف نظر غالب در عصر آنان که . آمده بودند تنگبه  ویکتوریاعصر مترجمان 
ای نو در ترجمه کوشیدند به شیوهمیدانستند، میالقانه کاری خترجمه را ویکتوریا، 

 . دست یابندهای مدرنیسم مبابق با ارزش
تلقی عالوه بر نوگرایی، یکی دیگر از مفاهیم مدرنیسم که بر ترجمه تیثیر گذاشت، 

ر اکور د گوید می (7: 1973) برن آدامزارها نسبت به نقش خواننده بود. یستمدرن
تفسیر متن بر عهده خواننده است  در متون ترجمه شده نیز های مدرنیسم  نوشته

های ادبی و  ین مفاهیم در نظریها. پاند نیز از گیرد مترجم به خود میخواننده نقش فرا
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، دادهای مختلف انجام یی که از زبانها و در تمام ترجمه گرفتهای خویش بهره  ترجمه
برای دست یافتن به . او گذاشتمتن ترجمه توس  خواننده متن « بازآفرینی»اصل را بر 

 یسم  توسل جست. ساین نوگرایی در ترجمه به مفاهیم ایماژیسم و ورتی
 

 ایماژیسم و ورتیسیسم. 3
وجود ه در انگلیس و آمریکا ب 1912در سال  ادبی است که اولین بار ینهضت ایماژیسم

را اولین نهضت ادبی مدرنیستی در ادبیان داشت. این نهضت ادامه  1917آمد و تا سال 
و روشنی و گویایی وضوح ایماژ بر است اصول این نهضت مبتنی دانند.  انگلیسی می

های  بیان احساسی متداول در شعر دوره شیوهها خواهان عدول از  زبان. ایماژیست
جمله ایجاز و صراحت  از های کالسیکرجعت به ارزشو زم و ویکتوریایی یرمانتیس
ن پیشگام این نهضت پاند اولیسنتی بودند. های شعری غیرکردن قالبنیز تجربهزبان و 

انتزاعی  پاند. نمودتبیین تری  به طور دقیقاصول این نهضت را  یو .آید به شمار می
از داشت. عینیت در شعر به اعتقاد  و پسندیدرا نمیاز خود  های قبل بودن شعر دوره

ز نباید ا موس باشد و برای سرودن انین شعریشعر باید مستقیم، واضح و ملنظر او 
. موالً، از نظر وی عبارن کردهای ناملموس استفاده  کلمان یا صفان اضافی و استعاره

«dim lands of peace» د در شعر ایماژیستی استفاده شود زیرا ایماژ را نامفهوم و نبای
ها ایماژیستا مفاهیم عینی است. بتلفیق مفاهیم انتزاعی کند و علت اصلی آن  گنگ می

ها این نوع شعر امکان پرداختن به مضامین طرفدار شعر آزاد بودند زیرا به اعتقاد آن
کوشیدند مضامین ساده را با تصویر بیان کنند و بدین کند. آنان می متنوع را ممکن می

یا ذهنی واقعیت خارجی بدهند. یکی دیگر از ترتیب به موضوعان مبهم، حسی 
دور از اطناب ه فق  با بیان صریح و روشن و ب یستی ایجاز بود های شعر ایماژویژگی
 .توان به اندیشه ناب دست یافت می

ایجاد کند که نوشتن در مدرن نوعی شیوه  استخو پاند با تمسک به ایماژیسم می
. پاند که در این نهضت در پی یافتن نوعی شودویکتوریایی  عصررایج جایگزین شیوه 

اینی را متناسب با  نگار اندیشه، خ  بودگویی و اشیاء و نوعی موجزتناظر بین کلمان 
در  است ونگار اینی ذاتاً خبی تصویری  از نظر وی، خ  اندیشه .یافتاین اهداف 

. از آنجا که کندارتباط برقرار میهای غربی مستقیم، واضح و عینی مقایسه با خ  زبان
نگار، برای پاند، نماینده معنی و ساختار نبودند، بلکه نماینده اشیاء و  های اندیشه واژه
یاء همراه با انرژی بودند، وی از ایماژیسم اولیه به تر از آن اشیاء در حرکت و اشمهم

 (.32: 1380جو، )صلح نظریه خود در مورد انرژی زبان حرکت کردسوی 
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که دانست میای از واژگان  شبکهآنها را  بلکهدانست  نمیجدا ها را از هم زبانپاند 
توان در  ها را می . این پیوندهدد هایشان، به هم پیوند مینظر از ملیتمردم را، صرف
است. صورن یا فرم است پاند ایزی که از ثبان برخوردار در نزد . کردتاریخ پیدا 

در بلکه ندارد ثابت  نیز معنیاثر هنری نتیجه  در کلمان معنی واحد و ثابت ندارند.
-و معنی تغییر می شود، زبان شارژ میمتفاون پیدا کردههای  واژگان تداعیطول زمان 

مستقل دارد زبان حیاتی دین ترتیب شود. ب ترجمه بارزتر میدر جریان این مبلب کند. 
 و قدرتی برای سازگار شدن، جهش و بقا. 

ملوپویا، برای شارژ کردن زبان وجود دارد: شعر یا سه شیوه  نوعسه به تعبیر پاند، 
ه در آن کلمان ورای معنی معمول خود یک عری است کشملوپویا . لوگوپویاپویا و فانو

فق  افرادی از . دنانگیزمی را برشنونده تخیل شنیداری دارند و  موسیقاییویژگی 
های زبانی و نقش آهنگین  برند که نسبت به ظرافت می های دیگر به این ویژگی پی  زبان

به  یبانزاز قابل ترجمه این ویژگی آنها حس شنیداری قوی داشته باشند و از این رو 
 ترجمه کندنیم سبر روز هر مترجم ای صورن گیرد و یا  مگر معجزهنیست زبان دیگر 

 .(64:1998 بسنت،)
با توسل به ایماژهای ر شاعارژکردن زبان از طریق ایماژ است. روش ش فانوپویا

ویژگی ترین نآسافانوپویا (. 162: 2005جیل، ) کندمیگر به درک مخاطب کمک   تداعی
صورن کامل و یا بخشی ه بتوان میفانوپویا را . به اعتقاد پاند، شعر برای ترجمه است
 .از آن را ترجمه کرد

آمیدز   معانی ضمنی و کنایده با استفاده از برای شارژ کردن زبان روشی است لوگوپویا 
آشدنایی قبلدی   در گدرو  تداثیر لوگوپویدا   است. واژگان که در ذهن مخاطب نهادینه شده 

هدای مشدترکی در ذهدن اهدل زبدان      های آشنا تداعیاون واژهاست  واژگانخواننده با 
ناپدذیر  هاسدت و ترجمده  رقص تفکدر در میدان واژه   لوگوپویااز نظر پاند، کنند. ایجاد می
ه ای از آن را بد  توان با شناخت زمینه فکدری نویسدنده یدا شداعر شدمه      و فق  میاست، 

-توان آن را به صورن تحدت اما نمی .صورن بازنویسی به خواننده زبان دیگر ارائه کرد

 . معنی خواهد بوداون بیرد اللفظی ترجمه ک
هدای  زمان، مکدان و محددودیت  باید پاند، مترجم برای درک لوگوپویای متن از نظر 

و خواهدد خدود را در موقعیدت     ترجم میایدئولوژیکی آن را بفهمد. بدین منظور، او از م
فضای فکری حاکم بر متن در زمان خودش قرار دهد. در همدین حدال، ایدن فضدا را از     

تنهدا  به دست آیدد.  معاصر متنی دهد تا جهت مکان و زمان باید به فرهنگ حاضر انتقال 
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های جدیدی در زمان حاضر خلق ای این است که زمینهانین ترجمه راه دست یافتن به
 موجودی زنده و خالق بنگریم. به اشم مترجم به کنیم و 

و جایگاه آن در ترجمده ایسدتد در نظریده    « معنی»دیدگاه خود پاند در مورد و اما 
است که امری انتزاعی و بخشی از یک زبان جهانی نیست بلکه امری ترجمه پاند، معنی 

بدرای  . که معنی در آن بده وقدوع مدی پیونددد    « فضایی»یعنی  ،جایگاهش در تاریخ است
که آن معنی در آن بوجود آمدده  را استنباط معنی، باید تاریخ را شناخت و دوباره فضایی 

 :1380جدو،  صلح) متنی است بینهای بافتی و  منظور از فضا تداعی .است بازسازی نمود
بر اهمیت روابد  بدین متندی، یعندی      ،ای که به یکی از مترجمان نوشتهپاند در نامه (.38

مترجم باید منظور را منتقل کند نده گفتده   »کند: لوگوپویا یا بازی واژه در زمان، تیکید می
هدا مهدم   واژه (. وی معتقد است کده 38: 1380جو،  به نقل از صلح ،271:1950)پاند، « را

گوید:  مترجمان آثار خود می ها مهم است  وی در جایی بهضمنی آن معنیبلکه ، نیستند
ترجمده  را ام ها اذیت نکنید  معنی را ترجمه کنید. آنچده کده مدن نوشدته     خود را با واژه

دین ( بد 150: 1972بده نقدل از کندر،    ) کنیدام بنویسم، ترجمه نکنید  آنچه را که خواسته
ضدمنی   معنیکند که تمایل به حفظ لوگوپویا، بنیانی نظری ارائه می  پاند با ارائهترتیب، 
بدازی واژه   درتدوان   تنها مدی را ها( زیرا انرژی زبان )بازی واژهدارد لغوی  معنیدر برابر 

(. پاند در ترجمه، توجه خود را معبدوف بده   39: 1380جو، )صلح در بافت تاریخی دید
مشغول شدن به نحو ممکن است مانع »عقیده داشت که بلکه  ،کردپیوندهای نحوی نمی

(  وزن واژه، در نزد پاند، مهم تدر از نحدو بدود. وی تیکیدد     40 همان:) «م شودکار مترج
ها و جزئیدان  ها، قبعهداشت که باید در ترجمه تمام توجه را به تک تک ایماژها و واژه

کدرد    ایدنش کلمدان تیکیدد مدی     هم نشاندن وساز معبوف کرد. او حتی بر کنار  روشن
توانند، رو به عقب، تاریخی، رو به جلدو و در جهدت مایدل، در روی صدفحه      ها میواژه

که یک تراژدی یونانی است از تئداتر ژاپندی    زن تراکیسقرار گیرند  موالً پاند در ترجمه 
را بدرای  به عنوان فرم مناسب در ترجمه استفاده کرد به این دلیل که این فرم ژاپندی  « نو»

های فیزیکی )یعندی رقدص( و زبدانی تدراژدی یوندانی مناسدب دیدد و        نشان دادن جنبه
ای بدر  ها را به گونه برقرار کند. به همین دلیل، واژه خواست میان صفحه و صحنه ارتباط

 های اجرائی متن بر روی صحنه بود.کننده جنبهروی صفحه قرار داد که القا
عی کدرد  ناکافی است سهایش  یسم برای بیان اندیشهوقتی پاند احساس کرد که ایماژ

خواست در شعرش هر اه بیشتر بده سدوی سدخن مسدتقیم      ز آن فاصله بگیرد  پاند میا
هدا   خواسدت واژه  تی مینیاتوری را بیان کندد  او مدی  حرکت کند و نیز جزئیان دقیق و ح

تدر   ر بیدان دقیدق  هیم انتزاعدی. بده منظدو   اشاره کنند نده بده مفدا    مستقیماً به اشیای واقعی
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هدا و جزئیدان    واژهخصلت دینامیک   ورتیسیسم بر روی آورد« ورتیسیسم»به  نظریاتش
شود و انرژی یا  شود کم می که در آن اهمیت آنچه که ارائه میکند  تیکید می« ساز روشن»

یابد.  گیرد اهمیت بیشتری می یان ارائه شدن اطالعان به خود میصورتی که زبان در جر
رتکس هیدرودینامیک گرفته اسدت.  ورتکس را از کار هلم هولتز در مورد و مفهومپوند 
کس منبع انرژی و نشانه ذهن شارژ شده است که در طول زمان در جریدان اسدت و   ورت

 کندد:  را این انین تعریف می پاند ایماژبا توجه به ورتیسیسم  .به گذشته پویایی می دهد
تدوانم   خوشه درخشانی است  ایزی است که من می اندیشه نیست. ایماژ گره یا ،ایماژ»

ز درون آن، و بدده درون آن، بنددامم، کدده از آن، ا  (Vortex)و مجبددورم آن را گددرداب  
 (31: 1380جو،  ، به نقل از صلح92: 1970)پاند،  اندها دائماً در هجوم اندیشه
 

 پاند: ترجمه در نظریه و عمل. 4
ود که اشعار این ب  در آن زمان، رسم بر کردرا آغاز  ترجمهکار  1910پاند در دهه  

برای روزتی بسیاری که شهرن روشی  ،کردندمیترجمه آرکائیک  یسیبه انگلرا قدیمی 
پرداخت ارا که به زعم شیوه آورده بود. اما پاند به انتقاد از این  ارمغانبرن به   و سویین
و زیبایی متن اصلی را  معنیگویی میلتون بود و  ثیر سنت مغلقحت تیاین شیوه توی 

 کالسیک از متن اصلی به دست بدهد روایتیصرفاً سعی داشت رفت و گمینادیده 
که در مورد ترجمه شعر  منفی یها رغم دیدگاه(. علی1987 به نقل از آپتر، ،1968)پاند، 
سنت ویژه ه انگلیسی بزیادی برای سنت ترجمه انگلیسی رایج بود پاند ارزش  ندر زبا

الیزابت قائل بود. به نظر پاند، مترجمان عصر الیزابت ادبیان کهن  عصر ترجمه شعر در
ها د و از این رو معتقد به ترجمه وفادارانه آندانستن ای از واژگان نمی   مجموعهرا فق

 مترجمکردند که  تلقی میای متشکل از اندیشه پیکرهها ادبیان کهن را نبودند  آن
که از طریق  دانست . پاند ترجمه را نوعی نقد میبازآفرینی کندجذب و آن را بایست  می
نویسنده نیز در برخورد با و  کندبه خواننده معرفی میادبی را آثار مهم مترجم آن 

حالت فق   هترینمترجم در ب(. 1987)آپتر،  از خود می رسد دیگری به شناختی
او را در انتخاب زبان الزم برای مبالعه و  تواند جای گنج را به خواننده نشان دهد می

، 1934)پاند،  بگذاردتواند متن اصلی را کامالً در اختیار خواننده  راهنمایی کند اما نمی
 (.1987به نقل از آپتر، 
ان میلتون ضربه زبان انگلیسی در زم کردنگرایش افراطی به التینی  ،به نظر پاند

اشعار شاعر ایتالیایی از این رو در ترجمه ر پیکره زبان انگلیسی وارد نمود  بزرگی ب
 دانست راه ترجمه می زبان عصر ویکتوریایی را مشکل موجود بر سرگوئیدو کاوالکانتی 
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ثیران این کشد تا از شر تی ها طول میسالبود معتقد او که نه زبان ایتالیایی خود اثر را  
زبانی برای خود خلق کند  زبانی نه برای استفاده بلکه برای  نمودسعی ، زبان رها شد
 (.1987، به نقل از آپتر، 1934)پاند،  اندیشیدن
که بسیار به متن اصلی  شده های کای دو نوع هستند: نوع اول ترجمههای پاند  ترجمه

اصلی ویرایش و بازسازی متن ها در آنکه  های بازسازی شده نوع دوم ترجمه ،ندنزدیک
 ،الکسداندر ) سازد ها مید که پاند در زبان انگلیسی برای آنشو شده و در قالبی ریخته می

ه قدرون وسدبایی بد   یایی های رومبرداری وی با ترجمه از زبان شیوه کای (.1108: 2000
ر اشدعا شود. این شیوه به طور خاص در ترجمده   ویژه زبان پروانسی و ایتالیایی آغاز می

 ،«بنددها » شدود. امدا در ترجمده    دیده می( 1225-1300) شاعر ایتالیایی گوئیدو کاوالکانتی
 برد. را به کار می شیوه دوم «این»و  ادای دین به سکستوس پروپرتیوس

 حجدم در این کتداب کدم   کند. یم آغاز( 1915« )این»کتاب پاند شیوه بازسازی را با 
ایندی   پاندد از اشدعار لدی پدو شداعر ایندی اسدت ولدی از آنجائیکده          پاندواقع ترجمه 

انجدام  های محقق زبان ژاپنی ارنست فنلوسا یادداشتاش را بر مبنای ترجمهدانست  نمی
ایدن  ساکسون نوشدته بدود در   که از اصل آنگلونیز را  دریانورد ترجمه شعر پانددهد. می

زبان شاعر ایندی  با مه شده زیرا پاند به شیوه آزادتری ترج« این»کتاب گنجانیده است. 
توان بدا تقلیدد    معتقد نیست که می گوئیدو کاوالکانتیآشنا نیست و لذا مول ترجمه شعر 

گنجینده زبدانی،   در اینجا ایدن اسدت کده     بارز ونکردن به برابری کامل دست یافت. تفا
به که پاند های اروپایی گنجینه زبانی، فرهنگی و ادبی زبانبا اینی زبان فرهنگی و ادبی 

یدافتن برابدری   اصدرار بدر   و حتی زمانی هم که پاند آنها تسل  دارد بسیار متفاون است 
هدا   نیست بلکه مجبور اسدت بدا قبدول تفداون    شعر کردن زبان و قالب قادر به کایدارد 

ری. از ایدن رو آثدار بازسدازی شدده جدزء      برابتعادل باشد نه  د و در پی یافتنترجمه کن
 .(1108 :)همان باشند های ترجمه پاند می ین نمونهبهتر
این شدعر را   پاندبند تشکیل شده است.  120شعر بلند و ناتمامی است که از  «بندها»

تدرین شدعر   سدروده اسدت. خوانددن ایدن شدعر کده مهدم        1962و  1915در فاصله بین 
در ایدن شدعر    پاندد آید برای خواننده بسیار دشوار اسدت زیدرا   مدرنیستی به حساب می

-قدول نقدل گونه توضدیح و  و جغرافیایی بدون هیچتاریخی متعدد اینی، اشاراتی حروف

های غیرانگلیسی اروپایی گنجانده شدده کده از فهدم خوانندده     هایی ترجمه نشده از زبان
 معمولی خارج است.  

رود امدا   و به سراغ روش بازسازی میکرده برداری را رها  روش کای پاند، «این» در
کده  را هدر آنچده   کند. در این ترجمه پاند میخارجی را مستقیم نقل عباران « بندها»در 
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فرهنگی را  است که و اینگونهکند کند مستقیم نقل میآنکه ترجمه  تواند کای کند بی نمی
نه ترجمه پاندد  شعر زیر نمو. (1110: 2000 ،الکساندر) کند در درون یک واژه معرفی می

 گرفته شده است:  « این»است که از کتاب 
 

The Dai horse neighs against the bleak wind of Etsu, 

The birds of Etsu have no love for En, in the north, 

Emotion is born out of habit. 

Yesterday we went out of the Wild-Goose gate, 

To-day from the Dragon-Pen. 

Surprised. Desert turmoil. Sea sun. 

Flying snow bewilders the barbarian heaven. 

Lice swarm like ants over our accoutrements. 

Mind and spirit drive on the feathery banners. 

Hard fight gets no reward. 

Loyalty is hard to explain. 

Who will be sorry for General Rishogu, 

the swift moving,  
Whose white head is lost for this province? (Li T'ai Po) 
 

سی وی ابتدا به تی .( نیز در مورد شیوه ترجمه پاند سخن گفته است2014) گودونگ
و متون   (Readerly text)به دو دسته متون خوانشی ااز بارن که متون ر

: ترجمه کندمیدو نوع ترجمه پیشنهاد ، تقسیم نموده است (Writerly text)نگارشی
ی است که در آن مترجم ا خوانشی و ترجمه نگارشی. منظور از ترجمه خوانشی ترجمه

تا جایی که امکان دارد در ترجمه را لف های متن اصلی و نیت مؤ ویژگی کند سعی می
فکری و ذهنی  های دن به نیازداای ارائه اطالعان و پاسخ هدف انین ترجمه. کندحفظ 

که  ماند  ای می نوع ترجمه مول جاده دانند. این خوانندگانی است که زبان اصلی را نمی
را محقق نقش و از این رو مترجم در اینجا کند خواننده را به سمت کشف هدایت می

یت ای است که در آن وفاداری به اصل اهم ترجمه منظور از ترجمه نگارشیکند. ایفا می
 تن اصلی و خالقیت نویسنده و مترجممندارد بلکه آنچه مهم است وفاداری به جوهر 

خالق را شناختی نویسندگان  هدف سازندگی دارد و درک زیبایی   این نوع ترجمهاست
  نگارشی ابزاری است برای خالقیت و مترجم نیز هنرمندی  ترجمهدهد. افزایش می

ای  دستی در ترجمه نیز دارند، ترجمه عرصه است خالق. نزد نویسندگان خالقی که
کار کمک  های نگارشی نو. ترجمه خوانشی به نویسندگان تازه ه آزمودن شیو است برای
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کند  کمک می خالقها و موضوعان نو بیابند  ترجمه نگارشی به نویسندگان  کند ایده می
 .(93: 2014)دونگ گو، بیازمایند های هنری جدید را  ها و تکنیک سبک

های خویش در  آزمودن تواناییعرصه  سایر نویسندگان مدرنیست ترجمه راپاند و 
دانستند و در فرآیند ترجمه عالوه بر نقش مترجم،   های نگارشی نو می ابداع شیوه

های  ترجمهکردند. را ایفا میمنتقد و نویسنده  محقق،های دیگری اون خواننده،  نقش
های ترجمه خوانشی برخوردارند. او نیز مول هر خواننده دیگری  پاند در ابتدا از ویژگی

دانست به  کند. او که زبان اینی نمی ابتدا با واژگان، نحو و دیگر عناصر زبانی شروع می
زبان اینی یاد کند میآورد و سعی میهای فنلوسا و ترجمه لفظ به لفظ روی  یادداشت
آموزان خارجی. در این مرحله شیوه ترجمه پاند هنوز هم  زبان  ما نه به شیوهبگیرد ا

های لفظ به لفظ برای  واسبه ترجمهه کم ب (. پاند کم103-105)همان:  خوانشی است
ش های و در ترجمهشود میارد مرحله ترجمه نگارشی د وشناختی خو رفع عبش زیبا

 (.113 همان:ردازد )پمیآفرینی  ای خالق به باز نویسندههمچون 
یدک کدارکرد آن   ل اسدت:  قائد برای ترجمه در بافت فرهنگدی دو ندوع کدارکرد    پاند 

مربوط به حفظ یا احیاء دانش گذشته است و کارکرد دیگر، کارکرد انتقدادی نسدبت بده    
بایست قدادر  های کنونی است. از نظر پاند، مترجم توانای آثار کالسیک میتکوین ارزش

هدای   ندی باشد که در طدول زمدان، در مدتن   های ارزشمبخشی به بینشبه حفظ و حیان
ها قدیمی از دست رفته است  مترجم برای انجام این مهم، ممکن است باالجبار از شیوه

بده انتقادهدایی    و ابزارهای نامتعارف استفاده کند تا بر موانع زبانی فائق آید. او در پاسخ
آنچده کده در مدورد عجیدب و     »گویدد:  ود، مدی شمی اشپیچیدههای  که از برخی ترجمه
عمدداً انجدام    بگویم این است کده بخدش اعظدم آن را    متوانهایم میغریب بودن ترجمه

این بوده که خواننده را متوجه متن اصلی کنم  در عین حال، آنچه کده  زیرا هدفم ام داده
بدرای بدرآورده    بخشد، صرفاًدهد و به آن نیرو میترجم در ترجمه متن اصلی انجام میم

تی است که در بازسازی فرهنگی کردن کنجکاوی فکری نیست، بلکه انتقادی به مداخال
 (.  30: 2005 لن،به نقل از ) «شود می

با توجه به آنچه در مورد کارکرد اولیه ترجمه در نظدر پاندد گفتده شدد، دیددگاه وی      
لی در ترجمه، نسبت به جایگاه متن اصلی در ترجمه مشخص شد. در نظر وی، متن اص

به همین شود. بایست در ترجمه حفظ که می ارداستقالل و غیریت فرهنگی و تاریخی د
گرایی بده طدور    زدایی( و کهن سازی )بومییگانهبدلیل، هنگام ترجمه، خود وی، از شیوه 

گرفدت.   ای زبان متن اصلی را به عاریت مدی ه کرد و برخی از قابلیت آگاهانه استفاده می
هدایی از مدتن اصدلی را بده عاریدت      این نکته مهم است کده پاندد تنهدا بخدش    البته ذکر 
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غنای ادبیان انگلیسی بده   گرفت که متناسب با زبان انگلیسی بود و ابزار مناسبی برای می
گرفتندد و او   بود که برخی افراد بر او خرده مدی ترین دلیلی  اصلیآمد  این امر،  شمار می

 کردند.   ت متن اصلی میغیری گرفتن ازرا متهم به فاصله
 بدر پدنج قسدم   را کارکرد دوم ترجمه در نظر پاند، کارکرد انتقادی اسدت. وی انتقداد   

. به عبدارن دیگدر پاندد ترجمده را در     داندمیدومین نوع انتقاد را ترجمه تقسیم کرده و 
توانندد بدر آفدرینش    اهل ادب میاز طریق آن داند که عی گفتمان انتقادی میوهله اول نو

  نزد پاند، ایجاد کنندتوانند اصالحان اجتماعی میآن تر از آثار ادبی نظارن کنند و مهم
 (.2005)به نقل از لن،  هرگونه نهضت جدید است قوی برای ایجادی یترجمه، نیرو

عرها و متونی که وی ترجمه نمدوده، نمایدانگر دیددگاه انتقدادی وی     نحوه انتخاب ش
در اینجا مترجم در مقام گزینش اثر برای ترجمه در نزد پاند بسیار مهم است زیرا است. 

های بعد به بهتدرین حالدت ممکدن     بخشد که نسل منتقد به دانش موجود طوری نظم می
به بخش جاندار و زنده آن دست یافته و بیهوده وقت خویش را صرف یدافتن ایزهدای   

داندد کده نقدش مهمدی در اصدالحان      سدیر مدی  پاند ترجمه را ندوعی تف . ثمر ننمایند بی
هدای  اجتماعی دارد. این دیدگاه وی مبتنی بر سه فرض است که گرایش غالب در نظریه

ل اولین فرض این است کده از طریدق ترجمده و انتقدا    ست. ترجمه اندین دهه گذشته ا
-ی دست یافت که ایددئولوژی توان به دیدگاه و بینش عناصر فرهنگی یک زبان دیگر، می

ض دوم، این است که از طریدق  فراند. های حاکم در جامعه خودی آن را سرکوب کرده
از قیدد سدنت   آن را به طور مداوم محدوده زبان مقصد را گسترش داد و توان می ترجمه

و بدین نحو، به وسعت محدوده ارجاعی و بیدانی  رد اون و ارای آن رها ک و تسل  بی
امدروزی  های اندیشهویا با گفتگوی پسومین فرض این است که ترجمه نوعی افزود. آن 

الگدویی   ارائده بدا  های مخالف اسدت آن هدم   حاصل آن برتافتن علیه ایدئولوژیو است 
آیدد.  امدروزی بده دسدت مدی    های روشنگرانه جایگزین که از تلفیق خرد گذشته و بینش

وفداداری و   ینباید صرفاً بدا معیارهدا   فکر نویسنده نیست وبیانگر بنابراین، ترجمه فق  
طلبدد کده   رویکدردی را مدی  دارد و لدذا  اهدداف اندگانده     ترجمده  عینیت ارزیابی شود

 (.16-17: 2005 )به نقل از لن، گیردکارکردهای گوناگون آن را در بر می
ترجمه پاند هم باید در داخل سنت بدود و   به این ترتیب، برای دست یافتن به نظریه

خواهد وفدادار بده   از یک سو، میپاند، ای قرار گرفت. شدهنهاز هر منبق نهادی هم خارج
خواهدد   دیگدر، مدی  سدوی  اصول مدرنیسم باشد و در ترجمه نوگرایی بوجود آورد و از 

های گذشته را نیز حفظ کند. برای انجام این مهم، به ایماژیسم و ورتیسیسم روی ارزش
هدای  نی، اینی، آنگلوساکسدون و پدراونس و زبدان   هایی همچون یوناآورد و از زبانمی
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دیددگاه وی در  رویکرد دو جانبده پاندد در ترجمده     کند. برای درک ایندیگر ترجمه می
 گشاست.  شارژکننده زبان راههای ویژگی مورد ترجمه
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